
Gimnazjum nr 11 w Rzeszowie 

 

Biuletyn szkolny 
Z życia szkoły – rok szkolny 2015/2016 

nr 2 
listopad – styczeń 

 
Konkurs na film promujący Gimnazjum nr 11 

w Rzeszowie 
 

Od 1 listopada do 18 grudnia trwał w naszej Szkole 

konkurs na film promujący Gimnazjum nr 11 w Rzeszowie. Nasi 

uczniowie z ogromnym zaangażowaniem przygotowywali 

autorskie filmy, które już niedługo będzie można oglądać 

na stronie Szkoły oraz na profilu Gimnazjum 11 na portalu 

Facebook. Udział w konkursie wzięli: Gabriela Kłos-Faria (3a), 

Aleksandra Wojnar (3e), Martyna Klimek (3e), Piotr Ossoliński 

(3b), Piotr Pasierb (3b) i Oskar Szerer (3b). 

 
Góra grosza 

 
Od 23 listopada do 4 grudnia nasza Szkoła brała udział 

w akcji „Góra Grosza” polegającej na wielkiej zbiórce monet  

w szkołach i przedszkolach. Celem, na który są one zbierane, 

jest pomoc dzieciom wychowującym się poza swoją rodziną – 

w domach dziecka czy rodzinach zastępczych. Akcja 

jest koordynowana przez Towarzystwo „Nasz Dom” i przebiega 

pod hasłem: „Jeden grosz znaczy niewiele, ale Góra Grosza 

jest największa na świecie”. Samorząd Uczniowski, pod opieką 

p. Joanny Dworak, zebrał w tym roku kwotę 186.65 zł. 

 

Dyskoteka andrzejkowa 
 

26 listopada Samorząd Uczniowski zorganizował 

szkolne andrzejki. Uczniowie naszej Szkoły mogli spędzić 

wspólnie czas w miłej atmosferze. Tradycyjne andrzejkowe 

wróżby miały pokazać, z przymrużeniem oka, co czeka naszą 

młodzież w najbliższej przyszłości. Później zaś odbyła się 

dyskoteka, na której uczniowie w tańcu mogli się zrelaksować, 

odreagować szkolny stres.  

 

VI Andrzejkowo-Mikołajkowy Turniej Siatkówki 
Dziewcząt 

 

28 listopada na obiektach sportowych Wyższej Szkoły 

Inżynieryjno - Ekonomicznej w Miłocinie odbył się 

VI Andrzejkowo - Mikołajkowy Turniej Piłki Siatkowej 

Dziewcząt.  

Organizatorem turnieju było Stowarzyszenie Lokalne 

Salezjańskiej Organizacji Sportowej Salos „Don Bosco” 

w Rzeszowie. Patronat honorowy nad turniejem objął Marszałek 

Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl.  

Wszystkie zgłoszone zespoły zostały podzielone na trzy 

kategorie szkół: podstawowych, gimnazjalnych, średnich. 

W turnieju kategorii szkół gimnazjalnych oprócz naszej 

Szkoły brały udział drużyny z sześciu rzeszowskich 

i okolicznych gimnazjów.  

Dziewczęta z naszego Gimnazjum znalazły się 

w najmocniejszej grupie i rozgrywały swoje mecze 

grupowe z: Gimnazjum w Krasnem (późniejszy mistrz 

rozgrywek), Gimnazjum nr 8 w Rzeszowie (późniejszy 

zdobywca III miejsca) i Gimnazjum w Boguchwale. Nie udało 

nam się wyjść z grupy, ale dziewczęta bardzo dobrze 

zaprezentowały się na arenie rzeszowskich szkół gimnazjalnych, 

pokazały swoje umiejętności, wolę walki i chęć zwycięstwa, 

dzięki temu nasza drużyna otrzymała kilka propozycji meczów 

sparingowych, a niektóre dziewczęta zaproszono 

na indywidualne treningi. Wszystkie uczestniczki rozgrywek 

otrzymały pamiątkowe koszulki. 

Nasze Gimnazjum reprezentowały następujące 

zawodniczki: Angelika Krokowska (3c) - kapitan drużyny, 

Agata Bukowska (3c), Natalia Cierpich (3c), Aleksandra Czółno 

(3d), Wiktoria Grys (3e), Wiktoria Kalemba (3e), Andżelika 

Kozłowska (3c), Klaudia Kozłowska (3c) Maria Krupczak (3c), 

Emilia Nędza (3d), Klaudia Szeliga (3e), Adrianna Tabęcka (3c). 

Trenerem i opiekunem naszych siatkarek był 

p. Janusz Lis.                         

    

Szkolne mikołajki 
 

7 grudnia Gimnazjum nr 11 odwiedził Święty Mikołaj. 

Wraz z pomocnikami rozdawał słodkości grzecznym uczniom, 

nauczycielom i pracownikom Szkoły. Akcja, jak co roku, została 

zorganizowana przez nasz prężnie działający Samorząd 

Uczniowski pod opieką p. Joanna Dworak. 

 

Mikołaj w Hospicjum 
 

Gimnazjum nr 11 od wielu lat wspiera działania 

na rzecz Hospicjum Dziecięcego w Rzeszowie.  W tym roku 

uczniowie klasy 3e pod opieką pani Joanny Dworak zbierali dary 

rzeczowe dla jego podopiecznych. W ramach pomocy małym 

pacjentom młodzież przekazała placówce zebrane dary 

w postaci m.in. środków czystości, jedzenia oraz prezentów 

dla najmłodszych. 

 

TAK! Pomagam! 
 

Szkolne Koło Caritas Gimnazjum nr 11 wzięło udział 

w Ogólnopolskiej akcji „Tak, POMAGAM!”, która była 

przedświąteczną zbiórką żywności zorganizowaną przez Caritas 

Polska na rzecz ludzi ubogich oraz rodzin wielodzietnych 

już po raz ósmy. W dniach 11-12 grudnia 25 wolontariuszy 

z naszej Szkoły zebrało 45 kartonów artykułów spożywczych, 

które trafiły do ludzi ubogich z naszego regionu na Święta 

Bożego Narodzenia. 

 

Egzaminy próbne 
 

Od 15 do 17 grudnia odbyły się próbne egzaminy 

gimnazjalne dla klas trzecich. W pierwszym dniu uczniowie 

pisali testy humanistyczne, które obejmowały historię i wiedzę 

o społeczeństwie oraz język polski, w drugim przeprowadzono 

testy z przedmiotów przyrodniczych oraz matematyki. Trzeci 

dzień był poświęcony językom nowożytnym. Uczniowie naszej 

Szkoły wybierali pomiędzy językami: angielskim, niemieckim 

lub hiszpańskim. Próbne egzaminy dały młodzieży szansę 

na sprawdzenie swojej wiedzy i zmierzenie się z realiami 

egzaminu, który będą musieli napisać w kwietniu. 

 

 



Wigilie klasowe 
 

Tradycją naszego Gimnazjum stała się wigilia szkolna. 

W tym roku uczniowie wraz z wychowawcami zebrali się 

na klasowych spotkaniach opłatkowych we wtorek 22 grudnia. 

Po tradycyjnym łamaniu się opłatkiem i serdecznych życzeniach 

był czas na wspólny posiłek przygotowany przez uczniów 

oraz ich rodziców. Miłe spotkania dopełniał śpiew kolęd 

i pastorałek dobiegający z każdej klasy. 

 

24. Finał WOŚP 
 

10 stycznia (w niedzielę) 67 wolontariuszy sztabu, 

który od 16 lat mieści się w naszej Szkole, po raz kolejny wyszło 

na ulice Rzeszowa w czasie tegorocznego 24. Finału Wielkiej 

Orkiestry Świątecznej Pomocy. Uczniowie zbierali pieniądze 

dla pediatrii, tym razem na doposażenie oddziałów 

podstawowych, co umożliwi zakup sprzętu dla większej liczby 

szpitali, także tych małych. Bieżący Finał to również zbiórka 

na rzecz oddziałów geriatrycznych.  Koordynatorem akcji była 

p. Monika Skiba. Dla sztabu pracowali również: p. G. Gajownik-

Jakubek, p. R. Popek, p. D. Mach, a w liczeniu pieniędzy 

pomagały: p. J. Roj-Hass, p. E. Pisulak oraz p. J. Dworak. 

Wolontariusze zebrali 41 041 złotych i 20 groszy.                                                                                                                                                                

Serdecznie dziękujemy też Rodzicom, którzy dzielnie 

opiekowali się naszymi społecznikami. 

 

Jasełka na wesoło 
 

 17 stycznia w Młodzieżowym Domu Kultury 

przy ul. Osmeckiego miał miejsce występ teatrzyku szkolnego. 

Już po raz czwarty nasi uczniowie zaprezentowali „Jasełka 

na wesoło”. 

W czterech aktach widowiska młodzi aktorzy 

przedstawili wydarzenia poprzedzające narodzenie Bożej 

Dzieciny. Było zarazem śmiesznie, nastrojowo, smutno 

i radośnie. Dodatkowo przedstawienie uatrakcyjniły kolędy 

wykonane przez uczennice naszego Gimnazjum. Występy 

uczniów oglądali: dyrekcja, nauczyciele, rodzice, dziadkowie, 

absolwenci naszej Szkoły, a także koledzy i koleżanki młodych 

aktorów. Sala widowiskowa wypełniona była niemal 

do ostatniego miejsca. 

W spektaklu wystąpili: Paulina Michałowska, Bartosz 

Rułka, Faustyna Przywara, Jakub Kozłowski,  Izabela Szmigiel, 

Alicja Januś, Rafał Szostecki, Gabriela Wantrych, Gracjan 

Wieszczek, Alicja Cisowska, Jakub Michałowski, Sławomir 

Kocan, Patrycja Depa, Gabriel Lech. 

Piosenki śpiewali: Sonia Łopata, Angelika Krokowska, 

Joanna Jakubowska, Patrycja Czop, Katarzyna Stanio, Natalia 

Cierpich. 

Reżyserią spektaklu zajmowała się p. Dagmara Mazur, 

a oprawę muzyczną przygotował p. Wojciech Jakubiec. 

 

Bezpieczne ferie  
 

Zbliżają się ferie zimowe – długo oczekiwany czas 

odpoczynku i zabaw. Aby były one wesołe i bezpieczne, warto 

zachować zdrowy rozsądek oraz ostrożność. Szczególnie należy 

pamiętać, by:  

    - do zabaw na śniegu, zjazdów na sankach wybierać miejsca 

bezpieczne, z dala od jezdni; 

    - korzystać ze specjalnie przygotowanych lodowisk 

i pod żadnym pozorem nie wchodzić na lód zamarzniętych 

zbiorników wodnych, jezior, stawów; 

    - korzystać raczej ze zorganizowanych form odpoczynku – 

bardziej bezpiecznych; 

    - wychodząc na powietrze, ubierać się stosownie do pogody, 

aby nie wychładzać nadmiernie swego organizmu; 

    - zawsze informować rodziców, opiekunów o miejscu i czasie 

swego pobytu;  

    - unikać rozmów z obcymi ludźmi, nie przyjmować od nich 

prezentów, nie oddalać się z nieznajomymi.  

 Wszystkim uczniom, rodzicom oraz nauczycielom 

życzymy zdrowych, bezpiecznych ferii, które dostarczą wielu 

niezapomnianych wrażeń.     
 

Na łyżwy… 
 

Jak co roku przy Gimnazjum nr 11 otwarto lodowisko, 

którym opiekuje się Międzyszkolny Ośrodek Sportowy „Biały 

Orlik”. Można z niego korzystać za darmo (płaci się tylko 

za wypożyczenie łyżew – 2 zł za godzinę) i jest on otwarty 

codziennie w godz. 9-20 z przerwą od 14 do 15.  

 

Możliwość wynajęcia sali gimnastycznej 
 

Gimnazjum nr 11 w Rzeszowie proponuje wynajęcie sal 

gimnastycznych w następujących terminach: 

 

sala gimnastyczna – duża             sala gimnastyczna - średnia  

 

wtorki:                                          wtorki: 

18:30 - 20:00                                15:30 - 22:00 

piątki:                                            piątki: 

17:30 - 19:00                                15:30 - 22:00 

20:30 - 22:00                                 soboty: 

soboty:                                          15:00 - 22:00 

15:30 - 22:00                                 niedziele: 

niedziele:                                      15:00 - 22:00 

15:00 - 19:00  

20:00 - 22:00 

 

Osiągnięcia naszych uczniów 
 

przedmiotowe: 
Do etapu wojewódzkiego konkursów przedmiotowych 

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie zakwalifikowali się: 

- Arkadiusz Bujak (3b) – biologia,  

              – język polski,  

             – geografia, 

- Rafał Szostecki (3b) – fizyka, 

          – matematyka, 

- Paulina Michałowska (3c) – fizyka, 

- Jakub Mularski (3b) – wiedza o społeczeństwie, 

- Adrian Chorzępa (3b) – wiedza o społeczeństwie. 

 

 

Opracowanie: Wiesława Latusek,  Beata Szlachta, 

Agata Kazimierowicz, Mirosława Rzyhak, Agnieszka Domańska 

 

 
 

 


